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 UMOWA (Wzór) 

zawarta w Katowicach w dniu ............................ r., zwana dalej „umową”, pomiędzy: 

Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Poniatowskiego 31,  

40-055 Katowice, NIP: 6341087040, REGON: 000332245, zwanym dalej „Zamawiającym”, repre-

zentowanym przez Justynę Pikiewicz – Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego 

a 

........................................................................, adres: ..........................................................................., 

wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w ....................................................... pod numerem ............................................................ 

/wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: .............................., REGON: .................................., 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:  

..............................................................................................................................................................., 

zwanymi wspólnie w dalszej części umowy „Stronami”. 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie prze-

targu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą jednakowych (ta sama marka i model) samocho-

dów terenowych o napędzie 4x4, klasy niższej średniej „C”, typ nadwozia SUV, zwanych dalej 

„samochodem” lub „samochodami”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia 

objętego prawem opcji. 

3. Zamówienie podstawowe (minimalny zakres przedmiotu umowy) obejmuje dostawę 1 sztuki fa-

brycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego w 2018 r. lub w IV kwartale 2017 r., samo-

chodu terenowego o napędzie 4x4, klasy niższej średniej C, typ nadwozia SUV, marki 

..................................., model ..................................... (rok produkcji: ............................. kolor 

nadwozia: ..........................., nr identyfikacyjny pojazdu: ......................................................, wy-

posażonego w silnik o pojemności ............... cm3 i mocy ............... KM (............ kW)). 

4. Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje dostawę maksymalnie 2 sztuk fabrycznie nowych, 

nieużywanych, wyprodukowanych w 2018 r. lub w IV kwartale 2017 r.,  samochodów terenowych 

o napędzie 4x4, klasy niższej średniej C, typ nadwozia SUV, tej samej marki i modelu co samo-

chód, o którym mowa w ust. 3.  

5. Szczegółowy opis samochodów objętych przedmiotem umowy, w tym ich wyposażenia standar-

dowego i dodatkowego, jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej „SIWZ”, oraz ofercie Wykonawcy z dnia ............................................, zwanej dalej „ofertą 

Wykonawcy”. 

6. SIWZ oraz oferta Wykonawcy są załącznikami do umowy i stanowią jej integralne części. 

7. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami zawartymi w SIWZ, a postanowieniami 

umowy, stosuje się postanowienia umowy. 

§ 2 

1. Zamawiający nie ma obowiązku skorzystania z prawa opcji. 

2. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w niepełnym zakresie, tj. Zamawiający w ra-

mach prawa opcji może zakupić tylko jeden samochód. 

3. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji 

w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 
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4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadcze-

nia woli w przedmiocie i zakresie skorzystania z prawa opcji. Strony dopuszczają możliwość zło-

żenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 8 ust. 2.  

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, może być składane przez Zamawiającego więcej niż 

jeden raz. 

6. Jeżeli skorzystanie z prawa opcji, tj. złożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 4, nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2018 r., Wykonawca będzie zobowiązany 

zrealizować prawo opcji w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w złożonym oświadczeniu. 

7. Jeżeli skorzystanie z prawa opcji, tj. złożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 4, nastąpi po dniu 31 lipca 2018 r., Wykonawca nie będzie zobowiązany przyjąć                    

do realizacji zamówienia objętego prawem opcji. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie on zobowiązany złożyć 

pisemną zgodę na realizację zamówienia objętego prawem opcji w terminie 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 4. Strony dopuszczają możliwość złożenia 

zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 8 ust. 1. Realizacja zamó-

wienia nastąpi wówczas najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 r. 

8. Postanowienia umowy odnoszące się do części podstawowej przedmiotu zamówienia znajdują 

odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji. 

9. Cena jednostkowa samochodu określona w ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach postę-

powania obowiązywać będzie zarówno w przypadku dostawy realizowanej w ramach części pod-

stawowej jak i w przypadku części objętej prawem opcji. 

§ 3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie obliczone na 

podstawie liczby faktycznie dostarczonych samochodów, nie więcej jednak niż 3 (trzech) sztuk, 

oraz ceny jednostkowej samochodu podanej w ofercie i wynoszącej ............... zł brutto (słownie: 

........................................). 

2. Za realizację przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ............ zł brutto, (słownie: ........................................), 

w tym należny podatek VAT. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, za realizację przedmiotu umowy 

w zakresie objętym prawem opcji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodze-

nie w wysokości ........... zł brutto, (słownie: ..................................), w tym należny podatek VAT. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wy-

konawcę w celu należytego wykonania umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawi-

dłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia i zapłaty faktury VAT będzie proto-

kół odbioru podpisany przez Strony bez zastrzeżeń. 

6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Wy-

konawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do 

wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

7. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wydanie samochodu w zakresie części podstawowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ter-

minie do 120 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Wydanie każdego samochodu w zakresie części objętej prawem opcji  nastąpi w siedzibie Zama-

wiającego w terminie do 120 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4,  

w przypadku gdy złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania 

z prawa opcji nastąpiło w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. 

3. Wydanie każdego samochodu w zakresie części objętej prawem opcji nastąpi w siedzibie Zama-

wiającego w terminie do 15 grudnia 2018 r., w przypadku gdy złożenie przez Zamawiającego 

oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4,  nastąpiło po dniu 31 lipca 2018 r., a Wykonawca 
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zgodnie z § 2 ust. 7, wyraził zgodę na realizację zamówienia objętego prawem opcji. 

4. Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu książkę gwarancyjną oraz instrukcję 

obsługi w języku polskim. 

5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (nr faksu  

i adres e-mail są wskazane w § 8 ust. 1) o gotowości do wydania samochodu na co najmniej 3 dni 

robocze przed terminem jego wydania. 

6. Wydanie każdego samochodu nastąpi w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00 i zostanie stwier-

dzone podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony protokołem odbioru. Za dni robocze Strony uznają 

dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospo-

litej Polskiej. 

7. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru danego samochodu z powodu wad (samochód posiadający 

wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, został przedstawiony do odbioru w stanie nie-

kompletnym, nie posiada użyteczności zgodnych z przeznaczeniem) lub niezgodności z umową 

(samochód nie odpowiada opisowi, o którym mowa w SIWZ, brakuje dokumentów i akcesoriów), 

nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie 

oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń odnośnie do przedstawionego do odbioru samochodu 

oraz wyznaczy Wykonawcy nowy termin przedstawienia do odbioru samochodu. Procedura od-

bioru zostanie przeprowadzona ponownie. 

8. Do chwili podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa  

w ust. 6, nadzór oraz odpowiedzialność za dany samochód spoczywa na Wykonawcy. Z chwilą 

podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru danego samochodu, przecho-

dzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z danym samochodem oraz niebezpieczeństwo 

przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. 

§ 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady samochodu. Przez 

wadę rozumie się również jakąkolwiek jego niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicz-

nymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela gwarancji na samochód objęty przedmiotem umowy: 

1) mechanicznej – na okres ........ miesięcy z limitem ............................... km (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy); 

2) na powłokę lakierniczą – na okres .............. miesięcy bez limitu kilometrów; 

3) na perforację nadwozia – na okres .............. miesięcy bez limitu kilometrów. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego przez okres 24 miesięcy z tytułu 

rękojmi za wady każdego samochodu objętego przedmiotem umowy. 

3. Okresy gwarancji oraz rękojmi rozpoczynają bieg od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Strony 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 6. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne samochodu. 

5. Termin naprawy gwarancyjnej lub usunięcia wady wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od 

dnia przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej wskazany                                   

w § 8 ust. 2, chyba że Strony wyznaczą inny termin. 

6. Na czas naprawy objętej gwarancją lub czas usuwania wady Wykonawca udostępni zamawiają-

cemu samochód zastępczy tej samej klasy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku.  

W razie niedostarczenia przez Wykonawcę samochodu zastępczego, Zamawiający ma prawo                    

do wynajęcia samochodu, a kosztem wynajęcia samochodu oraz jego transportu do siedziby Za-

mawiającego lub urzędu górniczego, w którym użytkowany będzie samochód, Zamawiający ob-

ciąży Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo do naliczenia kary umownej,                        

o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2. 

7. Ewentualnie, jeżeli Wykonawca oferuje opiekę serwisową zgodnie z pkt 17 SIWZ pn. Kryteria 

oceny ofert: 
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Wykonawca w okresie gwarancji, zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wraz  

z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany, zgodnie  

z zaleceniem producenta pojazdu. Przeglądy serwisowe wykonywane będą w autoryzowanej stacji 

obsługi oferowanej marki, zlokalizowanej w promieniu 30 km od granicy miasta będącego 

siedzibą użytkownika samochodu (użytkownikiem są urzędy górnicze, zlokalizowane są w 

następujących miastach: Katowice, Gliwice, Rybnik, Kielce, Krosno, Kraków, Warszawa, 

Wrocław, Gdańsk, Lublin, Poznań) lub w innych serwisach wskazanych przez wykonawcę (bez 

utraty uprawnień gwarancyjnych) pracujących na zlecenie wykonawcy (w takim przypadku 

wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i prawidłowe wykonanie czynności serwisowych) 

zlokalizowanych w promieniu 30 km od granicy miasta będącego siedzibą użytkownika samochodu 

(użytkownikiem są urzędy górnicze, zlokalizowane są w następujących miastach: Katowice, 

Gliwice, Rybnik, Kielce, Krosno, Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Poznań). 

§ 7 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:  

1) opóźnienia w wydaniu samochodu – w wysokości 1% ceny brutto samochodu, o której mowa 

w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa od-

powiednio w § 4 ust. 1 lub w § 4 ust. 2 lub w § 4 ust. 3 i za każdy samochód, którego opóź-

nienie dotyczy; 

2) opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub w usunięciu wad samochodu w okresie 

rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,5% ceny brutto samochodu, o której mowa w § 3 ust. 1, 

w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 5; 

3) opóźnienia w udostępnieniu samochodu zastępczego – w wysokości 150 zł za każdy dzień 

opóźnienia; 

4) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w oko-

licznościach, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 – w wysokości 30% ceny brutto samochodu, 

o której mowa w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Jeżeli wielkość poniesionej szkody przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający może do-

chodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu 

nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu pod-

stawy. 

§ 8 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu oraz dokonywania czynności z Wykonawcą w imieniu Zamawia-

jącego w sprawach dotyczących wykonania umowy jest: ..........................................................., 

tel.: ..............................., faks: .........................., e-mail: ........................................... . 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu oraz dokonywania czynności z Zamawiającym w imieniu Wyko-

nawcy w sprawach dotyczących wykonania umowy jest: ..........................................................., 

tel.: ............................, faks: .........................., e-mail: ........................................... . 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę które-

gokolwiek z warunków niniejszej umowy, w szczególności z powodu: 

1) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę samochodu z wadami lub niezgodnego z umową 

w warunkach określonych w § 4 ust. 7; 

2) przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 lub  

w § 4 ust. 2 lub § 4 ust. 3 powyżej 5 dni. 

2. Odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty przez Wykonawcę należnych 

Zamawiającemu kar umownych. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności złożenia drugiej Stronie oświadczenia  

w formie pisemnej. 
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4. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpi nie później niż  

w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu powzięcia wiadomości przez Zamawiającego  

o zaprzestaniu przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy. 

5. Zamawiający może również od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było prze-

widzieć w chwili zawarcia urnowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy przysługuje wówczas, tylko i wy-

łącznie, wynagrodzenie za zrealizowany zakres dostawy. 

§ 10 

1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość w trakcie reali-

zacji umowy (celowo lub przy okazji), i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym 

celu niż do wykonania umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujaw-

nienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interesy Zamawia-

jącego, w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy przekaza-

nia tych informacji oraz ich źródła. Wykonawca zobowiązuje się również do nie zapoznawa-

nia się, nie kopiowania oraz nie udostępniania innym podmiotom jakichkolwiek informacji 

dotyczących Zamawiającego, jego pracowników, osób działających na jego zlecenie oraz pod-

miotów będących kontrahentami Zamawiającego; 

2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z osób, przy pomocy 

których wykonuje umowę, nie ujawni informacji, o których mowa w pkt 1, ani ich źródła za-

równo w całości, jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Za-

mawiającego. 

2. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy dostępu do 

danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Wykonawca gwarantuje wdroże-

nie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających spełnianie wymagań 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a także ochronę praw osób, któ-

rych dane te dotyczą. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania postanowień umowy rozstrzygać będzie 

sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są przeznaczone 

dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) SIWZ; 

2) oferta Wykonawcy. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
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